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لقاء الأحزاب ي�س ّلم ال�سفير الم�صري مذ ّكرة
التدخل لإعادة ّ
ّ
بث «المنار»
تنا�شد ال�سي�سي

السفير المصري مع وفد األحزاب
زار وفد من لقاء األحزاب والقوى والشخصيات الوطنية
منسقه العام بسام الهاشم أمس ،السفير
اللبنانية برئاسة ّ
المصري الدكتور محمد بدر الدين زايد في مق ّر السفارة،
موجهة إلى الرئيس المصري
وقدّم له حسب بيان «مذ ّكرة ّ
عبد الفتاح السيسي ،حول قرار نايل سات الجائر بحق
المنار ،وقضى بإيقاف ّ
بث برامج هذه األخيرة بوساطة
أقمار نايل سات ابتداء من  5نيسان المنصرم».
وقد شرح الوفد عبر المذ ّكرة وجهة نظره في هذا اإلطار،
الفتا ً إلى «أنّ قناة المنار قناة تلفزيونية ّ
مرخصة بموجب
القوانين اللبنانية النافذة ،وهي من حيث مضمون ب ّثها،
وف��ق تقييم المجلس الوطني اللبناني لإلعالم المرئي
والمسموع (وهو المرجعيّة المسؤولة عن متابعة أداء
مؤسسات اإلعالم المرئي والمسموع في لبنان) ألدائها،
ملتزمة التزاما ً صارما ً بهذه القوانين ،وتتميّز خصوصا ً
بالتر ّفع ع��ن ك��ل تمييز م��ا بين ال��ط��وائ��ف وال��م��ذاه��ب،
وباالمتناع عن ّ
بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الفئوية
من أي نوع كانت ،فضالً عن الحرص على تعميم ثقافة
ال��وح��دة الوطنية واإلسالمية ،ونشر روح اإلخ��اء بين
المؤمنين على اختالف أديانهم وق��د تميّزت إل��ى ذلك،
عبر مسيرتها اإلعالمية المتواصلة منذ زهاء ربع قرن،
بالتصدّي للعدو الصهيوني ،كما كانت ،منذ ظهور اإلرهاب
التكفيري وشروعه ،عبر السنوات األخيرة ،بالتمدّد في
منطقتنا والعالم ،في مقدّمة المتصدّين له ،وهو الذي
تعتبر مجابهته بمثابة قضية مشتركة بين لبنان ومصر
الشقيقة».
واعتبر الوفد أنّ «وقف ّ
مسا ً بحرية
بث قناة المنار يش ِّكل ّ
اإلعالم اللبناني ،وينعكس سلبا ً على العالقات المصرية
اللبنانية» ،مبديا ً «عدم اقتناعه بالكتاب المقدّم من شركة
نايل سات إلى إدارة المنار».

واعتبر الوفد «أنّ من الوجهة القانونيّة مبدئياً ،ليس
ّ
تتدخل في تقييم
من صالحيات الشركة التعاقدية أن
محتوى ما تب ّثه القناة .فالطريق القانوني الوحيد الواجب
سلوكه للنظر في ذل��ك هو التقدّم باعتراض أو شكوى
لدى الجهات التي يحدّدها القانون اللبناني ،أي وزارة
اإلعالم أو المجلس الوطني لإلعالم أو المحاكم اللبنانية
المختصة .والحال أنّ الشركة المصرية ما اشتكت ،في
الحالة المعنيّة بهذه المذكرة ،إلى أيّ من هذه الجهات ،بل
باألحرى أجازت لنفسها ا ّتخاذ القرار بحق المنار بصورة
فجائية ،بعيدا ً عن أيّة مساءلة مسبقة إلدارة القناة حول
ما أبدته من اعتراضات على محتوى ّ
البث ،ودونما اعتبار
المتوجب مراعاتها بحكم القانون لبتّ مصير
الب ّتة للمهل
ّ
أي عقد تجاري».
وح ّذر الوفد في المذكرة من «هذه الخطوة ،فيما لو ثبتت
وتك ّرست مفاعيلها ،أن تض ّر بالعالقات األخوية القائمة
بين بلدينا الشقيقين ،فهي في عمقها رسالة سلبيّة موجهة
التمسك بتنوع إعالمه
المتمسك كل
إلى الشعب اللبناني
ّ
ّ
الحر وتعدّديته ،وقد تل ّقتها كرسالة ،بقلق كبير ،الغالبية
الشعبية اللبنانية الداعمة للمقاومة ،تلك المقاومة التي
رفعت رؤوسنا جميعا كعرب ،إذ ح ّررت األرض اللبنانية
المحتلة من االحتالل «اإلسرائيلي» بال قيد وال شرط،
وهزمت الكيان الصهيوني في أكثر من عدوان ش ّنه عليها
وعلى لبنان».
وختم الوفد مذ ّكرته باإلشارة إلى أ ّنه «واستنادا ً إلى
ما بين بلدينا الشقيقين من حرص مشترك على كل القيم
والقضايا الوطنية والقومية التي سبق ذكرها ،نناشد
الرئيس السيسي عبركم ،القيام مع الحكومة المصرية
المحترمة بكل المقتضى لجعل شركة نايل سات تعود بال
إبطاء عن قرارها الجائر المشكو منه بحق قناة المنار».

تكريم ّ
موظفي بلدية الغبيري

الخن�سا :عملتم في �أ�صعب الظروف
فكانت بلدتكم الأجمل
بمناسبة ع��ي��د ال��ع�� ّم��ال ،وعلى
عتبة انطالق االنتخابات البلديّة في
محافظة جبل لبنان ،أقامت بلدية
الغبيري حفل غ���داء تكريمي على
ّ
موظفيها وع ّمالها وأُجَ َرائها
ش��رف
ب��ح��ض��ور رئ��ي��س��ه��ا م��ح��م��د سعيد
الخنسا وغالبيّة أع��ض��اء المجلس
البلدي الحالي ،باإلضافة إلى أعضاء
الالئحة التوافقية وفاعليّات بلديّة
واجتماعيّة.
وف��ي كلمته أم��ام أكثر م��ن مئتي
توجه الخنسا بالشكر إلى
موظف،
ّ
ك��ل ال��ذي��ن عملوا معه «ف��ي ال��س� ّراء
والض ّراء  ،في الحرب والسلم ،وفي
أح��ل��ك ال���ظ���روف لتبقى الغبيري
مشعّ ة باإلنماء ،متف ّردة باإلنجازات،
قي واالزده���ار» ،مشيرا ً
متميّزة بال ّر ّ
إل��ى أنّ «عيد العمال هو عيد الذين
س��ه��روا وت��ع��ب��وا لتنبض بلدتنا
بالعافية ويرتاح أهلنا بالخدمات،
شوارع الغبيري وطرقاتها وحدائقها
وساحاتها تعرفكم ،أعمالكم تحت
األرض أكثر م ّما هي فوقها ،خدمتم
في أصعب الظروف فتعبتم ليرتاح
غيركم ،ال تعطيل وال تقصير بل عمل
واجتهاد ،وهذا ما أوصل بلدتنا لتكون
في مقدّمة البلدات في لبنان على
صعيد اإلنماء واإلنجازات ،وكل ذلك
تح ّقق بجهودكم ،فبوركت أياديكم
وأدامها الله للخير والعطاء».
ث ّم استعرض الخنسا اإلنجازات

الخنسا مع عدد من الموظفين
التي تح ّققت في عهده من م��دارس
وح���دائ���ق وم��رك��ز ث��ق��اف��ي ومج ّمع
رياضي ومركز طوارئ وبُنى تحتيّة
ح��دي��ث��ة ،وح � ّي��ا ب��اس��م الحاضرين
األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه السيد
حسن نصرالله والرئيس نبيه ب ّري
على جهودهما في بلورة الموقف
الموحد في مواجهة االستحقاقات
ّ
البلديّة واللوائح التوافقية ،وختم
شاكرا ً جميع الذين عملوا معه من
إداريّين وع ّمال ورجال شرطة وأطبّاء
ومتط ّوعين ،ومعلنا ً «سأبقى في
ميدان العمل الخدماتي وسأواصل
عملي ومهامي في خط المقاومة ،خط

الكرامة والع ّزة واإلباء».
وحيّا مسؤول القطاع الرابع في
ح��زب الله الشيخ عباس الحركة
جهود الخنسا ف��ي ميادين العمل
البلدي «ف��أزه��رت نما ًء وت��ط � ّوراً» ،
داعيا ً إلى أن يكون موعد االنتخابات
موعدا ً للوفاء لخط الشهداء وأهل
التضحيات.
كما ألقى ب�لال سليم كلمة باسم
نقابة ع ّمال وموظفي وأُجَ ��راء بلد ّية
الغبيري.
وختاماً ،ت ّم تقطيع قالب حلوى أُع ّد
للمناسبة ،وأهدى موظفو البلدية درعا ً
تقديريّاة مع باقة ورد إلى الخنسا.

غندور :للوائح �شطب لالنتخابات
ت�ضم المقيمين في نطاق البلدية
ّ
دعا رئيس «اللقاء اإلسالمي الوحدوي» عمر غندور إلى
إجراء إصالحات في االنتخابات البلدية عبر اعتماد لوائح
شطب تض ّم أسماء الس ّكان الناخبين المقيمين في نطاق
البلدية.
وقال غندور في بيان أمس« :أل ّننا نؤمن أنّ مؤسسة
البلدية من أول أهدافها االعتناء بالتنمية المحليّة كمك ّون
اجتماعي على المستوى المحلّي للمدينة أو القرية ،وألنّ
وظيفة البلديّة كسلطة محليّة ِّ
تنظم الفضاء الحياتي للناس
وتو ّفر لهم حوافز التفاعل والتواصل ،األم��ر ال��ذي يع ِّزز
النسيج االجتماعي والثقافي للجماعة المحليّة في نطاق
المدينة والبلدة ،فإ ّننا نرى أنّ هذا التوصيف الموضوعي ال
ينطبق على واقع البلديات ،ألنّ اختيار المجلس البلدي يت ّم
(حسب النص القانوني) عن طريق لوائح الشطب نفسها
المطبّقة في االنتخابات النيابيّة».
أضاف« :وألن ال حصريّة لتمثيل النائب لمنطقة من
دون أخ��رى ،ف��إنّ األم��ر يختلف في انتخابات البلديّة،
ألنّ المسؤوليّة البلديّة هي مسؤولية محليّة محصورة
ضمن النطاق البلدي لكل مدينة أو بلدة .فسكان بيروت

مثالً معظمهم يقطنون خارج بيروت وتحديدا ً في عرمون
وبشامون وغيرهما ،وه��م معنيّون حتما ً بالخدمات
التنمويّة والتنظيميّة والبيئيّة وسائر الخدمات البلديّة
لهاتين البلدتين ،من دون أن يكون لهم دور أو تأثير يعبِّر عن
حضورهم في اختيار المجلس البلدي في أماكن سكناهم،
في حين أ ّنهم يختارون المجلس البلدي لمدينة يسكنها
غيرهم ال دور لهم أيضا ً في اختيار مجلس بلديّتها».
السعي العتماد لوائح شطب
وت��اب��ع « :لذلك ،يجب ّ
جديدة غير اللوائح المعتمدة لالنتخابات النيابية ،أي
لوائح شطب تض ّم أسماء السكان الناخبين في نطاق
البلدية ،وبحيث يكون اختيار المجلس البلدي للمدينة أو
البلدة من المقيمين في نطاقها البلدي ،ولنخرج من عباءة
الوالءات العائلية والمذهبية والزعامات إلى االنتماء إلى
الوطن الذي تتشابك فيه الحاجات والتطلّعات المشتركة
في المكان البلدي ومنه إل��ى فضاء العيش والحاجات
والمصالح والتطلّعات إل��ى حياة أفضل .أ ّم��ا موضوع
وصاية محافظ مدينة بيروت على مجلس بلديّتها ،فلنا
عودة في بيان الحق».

بلديات
اعتبر وزير الداخلية والبلديات
ن��ه��اد ال��م��ش��ن��وق أنّ االن��ت��خ��اب��ات
البلديّة واالختياريّة الحاليّة «هي
األهم منذ عقود» .وقال ،خالل مؤتمر
صحافي إلط�ل�اق «حملة ال��ح��راك
البلدي  ،»2016إنّ «االنتخابات
البلديّة التي نجريها ُتعتبر المتن ّفس
الوحيد ال ُمتاح في ظل التمديدات
التي يعيشها لبنان ،واالستثناء
الوحيد ال ُمتاح إلعادة إحياء النظام
الديمقراطي اللبناني».
وشدّد المشنوق ،بعد اجتماعين،
إداري للمحافظين والقائمقامين،
ومجلس أم��ن م��رك��زي استثنائي،
على أنّ هذه االنتخابات «أنتجت
 3أن��واع من ال��ح��راك :األول حراك
ع��ائ��ل��ي ،ال��ث��ان��ي ح���راك سياسي،
والثالث ما تشهده وزارة الداخلية
من حراك إداري» ،معتبرا ً أنّ «هذه
االن��ت��خ��اب��ات ُت��ع��ي��د األم���ل إل��ى أنّ
هناك شيئا ً ما يعمل في الماكينة
ّ
المعطلة التي اسمها النظام
الكبيرة
ُ
الديمقراطي اللبناني ،وتعيد إلى
المواطن حماسته اتجاه حقوقه».
وف���ي ال��م��وض��وع ال��ل��وج��س��ت��ي
اإلداري واألمني ،كشف المشنوق أنّ
«أكثر من  26ألف موظف و 20ألف
رجل أمن سيواكبون االنتخابات»،
مؤ ّكدا ً أنّ «هناك ق��درة أمنيّة على
متابعة العمليّة االنتخابيّة البلديّة
واالختياريّة في جميع المناطق،
النتخاب مجالس  1030بلدية،
ع���دا ح��وال��ى ث�لاث��ة آالف مختار،
والمجالس االختياريّة».
ور ّدا ً على س��ؤال عن «المناطق
ال��س��اخ��ن��ة» ،ق���ال ال��م��ش��ن��وق إنّ
«االج��ت��م��اع األم��ن��ي ن��اق��ش كيفيّة
إج���راء االنتخابات ف��ي المناطق،
وا ّتخذنا اإلجراءات الالزمة» ،مشيرا ً
إل��ى أنّ «ه��ن��اك ق���درة أم��ن� ّي��ة على
متابعة العملية االنتخابيّة البلديّة
في جميع المناطق» ،موضحا ً أنّ
«مراكز االقتراع ستكون قريبة من
مراكز الجيش أو في داخلها ،وأنّ
مراكز االقتراع في عرسال ستكون
في مهنيّة عرسال الفنيّة ومدرسة
جواهر اآلداب ،وسيتو ّلى الجيش
مه ّمة توفير الحماية.
وأ ّكد أنّ «هناك عددا ً محدودا ً جدا ً
من القرى التي فيها مشاكل أمنية
أو طائفية ح���ادّة ،ال ن��زال نناقش
قرار احتمال تأجيل أو عدم تأجيل
االنتخابات البلدية فيها».
وإذ لفتَ إلى تل ّقيه «الدعم ال ّتام
والكامل من الرئيس نبيه ب ّري إلجراء
االنتخابات البلديّة رغم كل الحديث
عن إلغائها وتأجيلها» ،أوضح أ ّنه
سيتوجه ثلث اللبنانيّين
«بعد أيام
ّ
تقريباً ،في بيروت والبقاع وبعلبك
الهرمل ،أي أكثر من مليون وثالثة
وسبعين ألفاً ،إلى أق�لام االقتراع.
ولهم كل الحق والحريّة في تقرير
م��ص��ي��ره��م ال��ب��ل��دي ،وم���ن ال��ذي��ن
سيتو ّلون إدارة شؤونهم اليوميّة
وخدماتهم العامة ،وسيتص ّرفون
بأموالهم وبضرائبهم».
ورأى ال��م��ش��ن��وق ،أنّ «ن��ج��اح
االنتخابات البلديّة واالختياريّة،
والنيابيّة الفرعيّة ،ونجاح العمل
البلدي ،يعني أ ّننا ما زلنا قادرين
على تقديم نموذج للعيش الواحد،
وأنّ ال�لام��رك��ز ّي��ة اإلداري�����ة فكرة
يمكن أن يحملها لبنان كنموذج له
ولآلخرين».
وأع����رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي ان��ت��ق��ال
«ال����ع����دوى االن���ت���خ���اب���ي���ة» إل��ى
استحقاقات أخ��رى ،قائالً« :أتم ّنى
أن يُتاح لي كنائب أن أنتخب رئيس
جمهوريّتي في أقرب وقت ممكن».

البقاع

في غضون ذل��ك ،توالى تأليف
اللوائح لخوض االنتخابات البلديّة
واالخ��ت��ي��ار ّي��ة ،فيما انتهت المهلة
ال��ق��ان��ون��ي��ة لسحب الترشيحات
ف��ي ال��ب��ق��اع وب���ي���روت المتعلّقة
باالنتخابات البلدية واالختيارية
في بيروت والبقاع منتصف ليل
أول من أمس ،وكانت حصيلتها في
بعلبك ان��س��ح��اب  207مرشحين
للمجالس البلدية و 47لالنتخابات
االخ��ت��ي��ار ّي��ة ،ليبقى التنافس في
ال��ث��ام��ن م��ن ال��ح��ال��ي ب��ي��ن 1675
ّ
مرشحا ً للمجالس البلديّة و556
ّ
مرشحا ً للمختاريّة.
وقد أُعلن فوز  11مجلسا ً بلد ّيا ً
بالتزكية ف��ي القضاء :حورتعال،
ب��ت��دع��ي ،مصنع ال��زه��رة ،حزين،
معربون ،مقنة ،الزرازير ،مزرعة آل
سويدان ،رماسا ،اليمونة وبشوات.
وفي قضاء زحلة ،فازت المقاعد
االختيارية بالتزكية ف��ي بلدات:
ح����وش ال��غ��ن��م ،ش���ت���ورا ،وادي
العرايش ،الراسية الفوقا ،رعيت،
دير الغزال ،حي السلم ،تل األخضر،
الفرزل الفوقا ،ماسا ،حي السيدة،
ال��ت��وي��ت��ي ،وادي ال��دل��م ،مكسة،
عنجر (حي الوقف ،يوغون أولوك،
حاجي جبيلي ،بتياس ،خضر بك،
كابوسية).
أ ّما المجالس البلديّة التي فازت
بالتزكية فهي ماسا ورعيت.
على صعيد تشكيل اللوائح ،أُعلن
في بلدة حوش الرافقة خالل احتفال
برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي المقداد والوزير السابق
علي حسين عبدالله ،ع��ن الئحة
التنمية والوفاء في البلدة.
وقال المقداد إنّ هذا االستحقاق
االنتخابي هو «استفتاء لحزب الله
وح��رك��ة أم��ل أم��ام أع���داء األم��ة في
الداخل والخارج» ،مضيفاً« :ومهما
كان هناك من لوائح ،فالجميع هم

ً3

تحالف «حزب اهلل» و«�أمل» و«الوطني الحر» في ال�ضاحية �إنمائيّا
الم�شنوق :انتخابات المناطق «ال�ساخنة» في مراكز الجي�ش
م��ن ح��زب الله وح��رك��ة أم��ل والكل
يعمل لخدمة المجتمع».
وفي السياق نفسه ،أعلن حزب
ال��ل��ه «خ�ل�ال ح��ف��ل أُق��ي��م ف��ي بلدة
األنصار البقاعيّة عن والدة الئحة
«األن��ص��ار اإلنمائيّة» التي تأ ّلفت
من  9أعضاء ،تال أسماءهم رئيس
الالئحة طعان خضر عبيد ،وهم:
حسن علي عبيد ،نزار محمد عبيد،
سلمان تركي عبيد ،عباس ف��واز
ال��ن��م��ر ،ح��س��ن ع��ل��ي ق��ط��اي��ا ،عبد
الحسن حسين عبيد ،عباس حسين
عبيد ،خضر حسن عبيد.
أُعلنت «الئحة وح��دة غ��زة» في
بلدة غزة  -البقاع الغربي وض ّمت،
رئيس البلديّة السابق رئيس ا ّتحاد
ب��ل��د ّي��ات ال��س��ه��ل رئ��ي��س البلدية
السابق محمد حسين المجذوب
(رئيساً) ،واألع��ض��اء ،عماد م��راد،
أمين عبد الهادي ،محمد أبو جخ،
ي��وس��ف ع��ل��ي خ��ل��ي��ل رج����ب ،عبد
القادر ال��ق��ادري ،عبد اللطيف علي
ياسين ،عبدالله علي منصور ،رواد
المجذوب ،علي الداهوك ،إبراهيم
ال���غ���زاوي ،ب��اس��ل خ��ل��ي��ل ،صالح
الصميلي ،محمد يوسف علي حسين
المجذوب ومحمد الزهران.
أ ّما المخاتير على الالئحة فهم:
عمر أبو جخ ،محمد الغزاوي ،نضال
القادري ،وخالد المجذوب.
ووعد محمد المجذوب بـ«متابعة
ت��ن��ف��ي��ذ ال��م��ش��اري��ع ال��خ��دم��ات��ي��ة
واإلن��م��ائ � ّي��ة» ،م��ش��دّدا ً على «رف��ع
م���س���ت���وى ال��ت��ع��ل��ي��م ال���رس���م���ي،
وتوجيه ق��درات الشباب في مجال
االس��ت��ث��م��ارات ال��م��ت��اح��ة ،وتنظيم
السير بشكل ف��عّ ��ال ،ودع��م ن��ادي
غ���زة ،وتفعيل ع��م��ل المؤسسات
الطبية ،وإن��ش��اء تعاونية زرعية
واستحداث قنوات لمياه األمطار
وإن��ش��اء أرص��ف��ة وتنظيم حمالت
ت��ش��ج��ي��ر ،واس��ت��ك��م��ال ش��ب��ك��ات
الصحي ،واستحداث موقع
الصرف
ّ
إلكتروني للبلدة ،والدعوات الدورية
ألصحاب االختصاصات واالستفادة
من خبراتهم ،والعمل على زي��ادة
المساحة الخضراء وتأمين بيئة
نظيفة وصحية وتنشيط حمالت
التوعية بالتعاون م��ع المجتمع
المدني».
أُعلنت في حسينيّة شعت الئحة
«التنمية وال��وف��اء» لبلدة شعت
بحضور مسؤول العالقات الدوليّة
ف��ي ح���زب ال��ل��ه ع��م��ار ال��م��وس��وي
وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل
ّ
والمرشحين،
الشيخ حسن المصري
وحشد من اﻷهالي .وأ ّكد الموسوي
والمصري أهمية البلديّة في إنماء
البلدة.
وت��ض�� ّم ال�لائ��ح��ة ال��م��ؤ ّل��ف��ة من
خمسة عشر ع��ض��واً :أح��م��د علي
العطار ،جميل محمد العرب ،جعفر
يوسف الحاج حسن ،حسين محمد
العرب ،خضر أحمد العرب ،زهير
حسن الحاج حسن ،سمير شحادة
شمص ،سهاد حسين شمص ،علي
تركي زعيتر ،علي إبراهيم العطار،
علي قاسم ياسين العرب ،عباس
سهيل العطار ،محمد نجيب شمص،
خضر علي ال��ع��رب وم��ه��دي ف��واز
عاصي.
أعلن إيلي سلوم الئحة «العمل
والتغيير» في خربة قنافار  -البقاع
ال��غ��رب��ي ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ «مختلف
ال��ع��ائ�لات ف��ي ال��ق��ري��ة مم ّثلة في
الالئحة ال��ت��ي ت��ض � ّم :إي��ل��ي سلوم
 ال��ي��اس ك��رم  -ميشال صابر -جان عباس  -بيار طعمة  -بسام
اسطفان  -سمير منصور -يوسف

المشنوق متحدثا ً في المؤتمر الصحافي
نعوم  -إيلي عبود  -إميل نعيم
 جهاد ح��داد  -ج��وزف قسيس -بول نعمة  -الياس جابر  -وفؤاد
زرزور».

الجبل

أعلن «حزب الله» وحركة «أمل»
والتيار «الوطني الحر» تحالفهم
في االنتخابات البلديّة بالضاحية
ال��ج��ن��وب��ي��ة ف���ي ب���ل���د ّي���ات ح���ارة
حريك والغبيري والمريجة وبرج
البراجنة ،وذلك تحت ُمس ّمى «الئحة
الوفاء والتنمية واإلص�لاح» ،وذلك
ف��ي احتفال أُق��ي��م بهذه المناسبة
بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة
النائب علي ع � ّم��ار ،عضو «تك ّتل
التغيير واإلصالح» النائب آالن عون
و مسؤول اإلعالم المركزي في حركة
«أمل» طالل حاطوم.
وب��ع��د ك��ل��م��ات ،ت�� ّم اإلع�ل�ان عن
لوائح البلديّات كاآلتي:
حارة حريك :زياد واكد (رئيساً)،
أح��م��د ح��اط��وم (ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س)
وع��ض��وي��ة ك��ل م���ن :أح��م��د سليم،
الياس التحومي ،أنطون صهيون،
حوزيف غنيمة ،سامي العضيمة،
شوقي الشويفاتي ،صالح القماطي،
عبده دكاش ،عبده كسرواني ،علي
المقداد ،علي سليم ،علي الحركة،
فخري عالمة ،كمال قاسم ،محمد
عوالي ،هاني األتات.
ال��م��ري��ج��ة ت��ح��وي��ط��ة ال��غ��دي��ر
والليلكي :سمير بوخليل (رئيساً)،
حبيب البستاني (نائب الرئيس)،
وعضوية كل من :بشارة الخوري،
توفيق الحاج عساف ،جورج عاد،
ربيع صعب ،رون��ي سعادة ،زياد
عيسى ،طانيوس أب��ي زي��د ،كميل
الحسيني ،محمد العنان ،مسعود
متى ،ميشال حنين ،نبيل عطالله،
نواف عمار.
ب��رج البراجنة :عاطف منصور
(رئ���ي���س���اً) ،زه��ي��ر ج��ل��ول (ن��ائ��ب
الرئيس) ،وعضوية كل من :بسام
فرحات ،حسن ع ّمار ،حسن السبع،
حسين موسى ،ديب سليم ،ربيع
العنان ،ريان ناصر ،زاهر الخليل،
زهير حاطوم ،سعد الباعي ،سعيد
إسماعيل ،عبدالحميد زين الدين،
عبدالهادي العرب ،عدنان سحيم،
علي عثمان ،محمد ع��ب��ود ،محمد
الحركة ،محمد جابر ،نبيل رحال.
الغبيري :معن خليل (رئيساً)،
أح��م��د الخنسا (ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س)،
جهينة رعد ،حسانة همدر ،حسين
الخنسا ،حسين البرجاوي ،رمزي
عالمة ،زهير وزنة ،سليمان شمص،
سمير الحاج ،عفيف عواضة ،غسان
كزما ،ماهر سليم ،محمد حسون،
محمد فرحات ،محمد كنج ،محمد
درغ���ام ،مصطفى ش��ح��رور ،وس��ام

ال��ح��رك��ة ،وص��ف��ي ك��ن��ج ،يوسف
الخليل.
أعلن رئيس بلدية الحازمية جان
الياس األسمر أسماء الئحة «الحوار
والقرار» من منزل الدكتور ميشال
الفغالي ،في حضور مسؤولين عن
«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب
ورئ��ي��س ل��ج��ن��ة ت��ج��ار ال��ح��ازم��ي��ة
جوزف خوري.
وت��ض � ّم ال�لائ��ح��ة :ج��ان ال��ي��اس
األس��م��ر ،ي��وس��ف جميل حبيش،
سيمون م���ارون ع��ي��ران��ي ،روجيه
أن���ط���ون ص��ف��ي��ر ،س��ي��ل��ف��ي��ا سمير
دع��ي��ب��س ،أس��ع��د يعقوب كنعان،
المهندس سليم عبدو صقر ،هوفل
آك����وب ب��رب��ري��ان ،ع����ادل ج��وزف
م��ون��س ،أن��دري��ه ال��ي��اس الشامي،
عبدو أنيس النجار ونادين شربل
أبو صافي.
وال��م��خ��ات��ي��ر روب��ي��ر ط��ان��ي��وس
ح��ري��ق��ه وإي��ل��ي ب��ش��ارة ال��غ��اوي،
وأعضاء المجلس االختياري
ج��ورج ف��ارس عيراني ،يوسف
جان الفغالي ،طوني جميل تابت
وجان الياس األسمر.
ق�دّم��ت ماريتا أف���رام ترشيحها
لرئاسة بلدية جونية إل��ى جانب
فادي فياض ،مشيرة إلى أنّ الوفاق
حتى اللحظة ب��ات مستبعداً ،وال
سيّما أنّ هناك خ�لاف�ا ً كبيرا ً على
حصة األع��ض��اء بين السياسيّين
ّ
الداعمين.

الجنوب

أقفلت محافظة لبنان الجنوبي
أب��واب��ه��ا أم���ام ال��م��ع��ام�لات بسبب
التحضيرات لالنتخابات البلدية
واالختيارية.
وذل��ك ب��دءا ً من يوم أمس وحتى
الخميس ف��ي  26ال��ح��ال��ي ،وذل��ك
«تأمينا ً لحسن سير األداء اإلداري
والوظيفي لجهة خدمة المواطنين
بكل ما يتعلّق باالنتخابات البلديّة
واالخ��ت��ي��اري��ة م���ن س���ج�ّل�اّ ت قيد
وه���و ّي���ات ،ول��ض��م��ان ح��ص��ول كل
م��واط��ن ص��ي��داوي ع��ل��ى ح � ّق��ه في
االقتراع».
في موازاة ذلك ،تشهد قاعة رفيق
الحريري إقباال ً كبيراً ،حيث ُتقدّم
ّ
الترشح للمجالس البلديّة
طلبات
واالخ��ت��ي��ار ّي��ة على ال��رغ��م م��ن عدم
اكتمال تشكيل اللوائح االنتخابية
في صيدا وقرى قضائها ،فقد بلغت
نسبة المتقدّمين لكل من العضو
ال��ب��ل��دي ع��ن م��دي��ن��ة ص��ي��دا وق��رى
قضائها نحو  137وعن فئة مختار
 ،108فيما لم يتجاوز عدد األعضاء
االختيار ّيين الخمسة.
وت���ج���در اإلش������ارة ،أ ّن����ه ك��ان��ت
ق��د ُح�����دّدت م��واق��ي��ت إق��ف��ال ب��اب
الترشيحات في الحادي عشر من

طارق بيطار �أعلن ّ
تر�شحه با�سم «القومي»
لع�ضويّة المجل�س البلدي في النبطية
مصطفى الحمود
أعلن طارق كاظم بيطار ّ
ترشحه لعضوية المجلس
البلدي لمدينة النبطيّة مم ّثالً الحزب السوري القومي
االجتماعي ضمن التحالف مع حركة أمل وحزب الله.
وجاء اإلعالن خالل لقاء شعبي في النبطية حضره
منفذ عام منفذيّة النبطية في الحزب السوري القومي
االجتماعي فخري طه وأعضاء هيئة المنفذية ،الدكتور
محمد قانصو مم ّثالً النائب هاني قبيسي ،مسؤول
حركة أمل في المنطقة األولى محمد معلم ،مم ّثل عن

حزب البعث ،رئيس جمعية العمل البلدي الدكتور
مصطفى بدرالدين ،رئيس اتحاد بلديات الشقيف
الدكتور محمد جابر وأعضاء المجلس البلدي الحالي
لمدينة النبطيّة ،رئيس جمعية تجار محافظة النبطية
جهاد جابر ،وفاعليّات وجمع من القوميّين واألهالي.
بعد كلمة لرئيس النادي األهلي محمد بيطار ،أعلن
ّ
المرشح طارق بيطار مجموعة عناوين إنمائيّة ،وأ ّكد
ّ
ضرورة تحقيق اإلنماء على كل األصعدة ،ومعالجة
مواضيع البطالة والنفايات ،وإيالء الشؤون الثقافية
والرياضية ك ّل االهتمام.

بيطار يلقي كلمته ويبدو المنفذ العام فخري طه وعدد من ممثلي األحزاب

الشهر الحالي وال��رج��وع عنه في
السادس عشر منه.
أعلنت النائبة بهيّة الحريري
خالل لقاء في بعلمان ،دعمها لرئيس
بلدية صيدا الحالي محمد السعودي
في جهوده «لتشكيل فريق العمل
البلدي الذي سيستكمل معه مسيرة
إنماء المدينة في المرحلة المقبلة،
وبالشراكة مع جميع أبنائها بكل
تن ّوعهم».
أع��ل��ن رئ��ي��س بلدية الشهابيّة
ّ
ترشحه
األس��ب��ق حسين ق��ان��ص��و
لالنتخابات البلديّة ،وذل��ك على
رأس الئحة غير مكتملة مك ّونة من
ّ
 11مرشحاً ،وقال« :إنّ
ترشحه جاء
بنا ًء على طلب وإل��ح��اح من أبناء
البلدة وأبناء عائلته».
ّ
وق��ال« :إنّ
ترشحه سيكون في
منافسة ل�لائ��ح��ة مكتملة م��ن 15
ّ
مرشحاً ،مع تأكيده أ ّنه ابن مقاومة
وابن مؤسسة اإلمام موسى الصدر
ونهجه».

مواقف

أف���اد ب��ي��ان ل��ح��زب ال��ط��اش��ن��اق،
ّ
بمرشحيه في
أنّ «الحزب يشارك
االنتخابات البلديّة التي ُتجرى في
كل المناطق اللبنانية .وفي بيروت،
تأتي المشاركة الفعّ الة للحزب في
االنتخابات البلديّة لتأمين التمثيل
الصحيح لعاصمتنا العزيزة التي
لها رم��ز ّي��ة خ��اص��ة ،وأنّ الطائفة
األرمنيّة في بيروت طائفة أساسيّة
ومتج ّذرة أدّت دورا ً مه ّما ً تاريخ ّيا ً
على مدى عشرات السنوات».
ورأى ال����ح����زب أنّ «الئ���ح���ة
البيارتة» ،التي تض ّم مختلف القوى
البيروتية «تهدف إلى تأمين مجلس
ج��دي��د لبلدية ب��ي��روت يعمل على
تعزيز مبدأ العيش المشترك وتنفيذ
مشاريع إنمائيّة الزدهارها وتح ّقق
المناصفة العادلة ،وتؤ ّمن الالئحة
فريق عمل قادرا ً على تنمية المنطقة،
وتحرص على استقرارها ،وتعمل
على حل مشاكل أهل بيروت وتقف
إلى جانبهم لتحقيق كل مطالبهم».
وأش������ار إل����ى أنّ «ال��م��اك��ي��ن��ة
االنتخابيّة لحزب الطاشناق عملت
في األسابيع الماضية ،وستعمل
في األي��ام المقبلة لتأمين أكبر عدد
م��ن األص���وات لـ«الئحة البيارتة»
ودعم كل المرشحين على الالئحة»،
آمالً أن «تبذل كل القوى السياسية
جهودها لتنفيذ مشاريع وإنجازات
جديدة في بيروت» .وأ ّك��د« ،وتؤ ّكد
اللجنة المركزية لحزب الطاشناق
دعمها الكامل لهذه االئحة» ،ودعت
أه��ل ب��ي��روت «إل���ى التصويت لها
لتأمين المناصفة والتمثيل الصحيح
والعادل».
ع��ق��دت ق��ي��ادت��ا ح��رك��ة «أم���ل»
و«ح�����زب ال���ل���ه» ف���ي إق��ل��ي��م جبل
ع��ام��ل والمنطقة األول���ى اجتماعا ً
تنسيق ّيا ً في مقر قيادة الحركة في
مدينة ص���ور ،استعرضتا خالله
التحضيرات المشتركة في المدن
والقرى الجنوبية إلجراء االنتخابات
البلدية واالختيارية تطبيقا ً لالتفاق
ال��م��رك��زي بينهما ،وال����ذي رع��اه
الرئيس نبيه ب � ّري واألم��ي��ن العام
السيد حسن نصرالله.
وأ ّك�����د ال��م��ج��ت��م��ع��ون ف���ي ب��ي��ان
نصا ً
«االلتزام التام بروحية االتفاق ّ
ومضموناً ،ال��ذي يعبّر ع��ن رؤي��ة
وط��ن� ّي��ة م��ن أج��ل مصلحة الوطن
وأهلنا األوف��ي��اء ال��ذي��ن وق��ف��وا إلى
جانب مشروع المقاومة والممانعة
ف��ي أصعب ال��ظ��روف التى م��ر بها
وطننا ،خاصة ف��ي ه��ذه المرحلة
الصعبة ال��ت��ى تمر فيها المنطقة
بأكملها».
ودع��ا المجتمعون «ك��ل األخ��وة
في حركة أمل وح��زب الله والقوى
والعائالت إل��ى التكاتف والتكامل
لتشكيل مجالس بلديّة واختياريّة
تعبّر عن إرادتهم وتكون في خدمتهم،
وتتميّز بالكفاءة والنزاهة».
أع����ل����ن����ت رئ����ي����س����ة ح����زب
«الديمقراطيّون األح��رار» ترايسي
داني شمعون في بيان ،أ ّنها «تابعت
منذ فترة طويلة موضوع االنتخابات
البلديّة ،خصوصا ً في مدينتي دير
القمر ،حيث قمت ب��ج��والت كثيرة
وعقدت اجتماعات عديدة إلمكانية
التوصل إلى رؤي��ة مشتركة تجمع
ّ
ك��اف��ة أب���ن���اء م��دي��ن��ت��ي م���ن خ�لال
الوصول إلى انتخاب مجلس بلدي
يضطلع بأهداف إنمائيّة لما فيه خير
دير القمر وأبنائها».
ل���ذا ،أوض��ح��تُ أنّ «ال��م��ط��ل��وب
من الفريق ال��ذي سيحالفه الحظ
ب��ال��رب��ح أن يعمل فقط لمصلحة
مدينة األم��راء وللخير العام فيها،
بعيدا ً عن أيّ كيديّة سياسية ،وأن
ير ّكز على المواضيع اإلنمائيّة حيث
الحاجة كبيرة إليها في كل المجاالت
والميادين».
ّ
الترشح
وأ ّكدت أ ّنها لست في وارد
لرئاسة البلدية في دير القمر ،كونها
تف ّرغت «للعمل السياسي لخدمة
وطني».
اعتبر رئيس «حزب شبيبة لبنان
العربي» نديم الشمالي ،في بيان
أنّ «ال��ح��زب ك��ط��رف سياسي في
لبنان له قراره ورأيه ،وأنّ محازبيه
يملكون ال��م��ؤهّ �لات والمواصفات
التي تجعلهم مشاركين فعليّين في
أي عمل أو استحقاق كان».
وأش����ار إل���ى أنّ «االن��ت��خ��اب��ات
البلد ّية في البقاع الشمالي عموماً،
وفي بلدة القاع الكريمة خصوصاً،
تش ِّكل مناسبة إحيائها من جديد،
ك��ي ال ت��ع��ود مغيّبة ع��ن خ��ارط��ة
اهتمام الدولة».

